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IMPACTOS AMBIENTAIS DA 

EXPLORAÇÃO DO LÍTIO 
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O lítio 

Impactos Ambientais do    
Lítio 
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O lítio é um elemento químico de símbolo Li, 
número atómico 3 e massa atómica 7.  
 
O lítio tem como características: 
 
• elevada reatividade e inflamabilidade; 

• grande poder oxidativo; 

• ser facilmente corrosivo; 

• é o metal mais leve; 

• tem uma densidade aproximadamente  metade 
da água (0,534g); 

• não é encontrado  no seu estado  nativo, 
associado a outros elementos químicos.    

 
 

Espodumena  

É usado maioritariamente na 
indústria da cerâmica.  

 

A maior empresa exploradora de lítio 
em Portugal é a Felmica, com uma 
produção de 30 mil toneladas anuais, 
esta movimenta 85% do minério de 
lítio.  

 

 

Principais ocorrências de lítio em Portugal: 
  
1. Serra de Arga;  
2. Covas do Barroso; 
3. Barca d’Alva;  
4. Guarda;  
5. Mangualde;  
6. Segura. 
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 Cerâmicas e vidrarias 

O óxido do lítio é geralmente usado para o processamento do dióxido de 
silício, o que faz reduzir o ponto de fusão e a viscosidade do material. 

 

 Indústria Elétrica e Eletrónica 

Nos últimos anos, o lítio veio a tornar-se um componente importante e um 
dos elétrodos nas baterias. Por causa da sua baixa massa atómica, tem uma 
carga alta e uma potência específica.  

 

 Indústria Nuclear 

O lítio é fonte para produção de trítio, no qual 
grandes quantidades de lítio-6 têm sido 
produzidos para serem aplicadas nas bombas 
nucleares. O litio-7 ganhou interesse na produção 
dos reatores nucleares. 

 

 Medicamentos 

O lítio é utilizado no tratamento do transtorno 
bipolar. Os sais de lítio também podem auxiliar 
para casos relacionados com transtorno 
esquizoafetivo, depressão nervosa e  como 
possibilidade de tratamento de cefaleia. 

 

 



07-05-2020 

4 

 
 

Maiores produtores de lítio  

Argentina Chile Bolívia 

Triângulo do lítio  

 

Chile  
 
O Chile com reservas de lítio calculadas em 7,5 milhões de toneladas, foi o 
segundo maior produtor de lítio em 2017 com 14,1 toneladas e tem a maior 
reserva conhecida de lítio do mundo, Atacama, que constitui 
aproximadamente 37% da base mundial de reservas. 
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Argentina 

 

É o terceiro maior produtor de lítio do mundo, ocupando o quinto 
lugar, com 2 milhões de toneladas armazenadas nas suas reservas.  

 

 

 

Bolívia 

 

As reservas ascendem cerca de 9 milhões de toneladas. O 
impacto causado no meio ambiente é equivalente ao total das 
empresas americanas e europeias  juntas. 
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Acumulação de resíduos 
 
A grande produção de baterias e a falta 
de uma boa reciclagem pode levar à 
acumulação de resíduos prejudiciais 
ao ambiente.  

 

Destruição de biodiversidade 
 
Os animais bebem água e 
alimentam-se em locais onde pode 
haver contaminação, levando-os à 
morte. 
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Poluição do ar 
 
As minas a céu aberto libertam 
poeiras e líquidos que 
contaminam o ambiente.  

 

Poluição de águas 
 
A exploração pode levar à 
contaminação das águas, infiltrando-
se nos lençóis friáticos, podendo 
chegar às populações. 
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Destruição de paisagens 
 
A destruição das paisagens reduz a 
biodiversidade. Os solos 
desprotegidos ficam mais 
suscetíveis aos processos de erosão.  

Atualmente em Portugal a exploração do lítio faz-se essencialmente para a 

indústria da cerâmica;  

 

Existem vários usos benéficos: cerâmicas e vidrarias; industria elétrica e 

eletrónica; indústria nuclear; medicamentos;   

 

Contrariamente existem também desvantagens : acumulação de resíduos; 

destruição da biodiversidade; poluição do ar; poluição de águas; destruição de 

paisagens .  
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